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Este trabalho tem como base o projeto “Formação no Contemporâneo: 
Racionalidade Discursiva e Estetização do Mundo da Vida” desenvolvido no Grupo 
de Pesquisa Formação Cultural, Hermenêutica e Educação do Centro de Educação 
da Universidade Federal de Santa Maria. A pesquisa propõe o debate sobre o valor 
que a pluralidade assume na atualidade, redimensionando a discussão da formação 
de professores em uma perspectiva mais ampla da formatividade humana. Nesse 
sentido, a formação constitui–se no campo cultural de seu tempo, recorrendo ao 
olhar retrospectivo para produzir um estranhamento com relação aos moldes do 
pensamento totalizador e uniformizador ainda hoje vigentes. Aqui, o agir 
instrumental e manipulativo conforma as gerações a processos tributários e servis, 
endurecendo–se frente às exigências de convívio com as diferenças. Com esta 
investigação, objetiva–se refletir sobre as possibilidades de redenção do processo 
formativo no contexto da estetização do mundo da vida, através de uma 
racionalidade discursiva, em que a educação valoriza a alteridade em seu sentido 
ético e estético. Para tal, propõe–se uma hermenêutica do conceito de estetização 
do mundo da vida, resgatando suas origens históricas de forma reconstrutiva e 
crítica, na tentativa de contribuir com reflexões filosóficas e pedagógicas no cenário 
da formação docente. Nessa perspectiva, a educação pode fornecer amostras de 
um processo de formação interpretativo das experiências vividas, fornecendo aos 
sujeitos elementos de transposição da razão produtivista em razão discursiva, 
capaz de agregar a dimensão crítica à esfera criativa do humano. 
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Este artigo expõe algumas perspectivas que constituem a formação docente no 
mundo da vida estetizado em que vivemos, em uma sociedade capitalista em meio 
à difusões de imagens e sons, marcada pela competição e ausência de 
solidariedade, que é gerada pelo consumo e um grande fluxo de informações, isso 
faz com que as subjetividades se constituam sob a característica individualista e 
com dificuldades de se interar a pluralidade que pululam no mundo da vida.  

Considerações Iniciais 

Com base no projeto de pesquisa intitulado Formação no Contemporâneo: 
Racionalidade Discursiva e Estetização do Mundo da Vida

Com isso iremos resgatar a compreensão do sentido de Mundo da Vida, como 
fundamento de apoio das bases formativas dos modos de entendimento de um 
conhecimento comum a todos. Utilizaremos para o encaminhamento dessas 
questões a abordagem hermenêutica. Assim, o lócus da formação docente é 
originário de um mundo de sentidos compartilhado por todos. Dessa forma, a 
incursão hermenêutica tem a função de desvelar instâncias às vezes esquecidas no 
tempo e que podem produzir efetividade histórica. Isso se dá por meio de uma 

, buscamos 
averiguar as possibilidades de redenção do processo formativo, no contexto de 
estetização do mundo da vida, através da ampliação da racionalidade discursiva 
para incorporar as demandas de uma educação estética.  



mediação entre passado e futuro. Com essa intenção, resgataremos o sentido de 
mundo da vida para que se possa ampliar as formas de interpretação 
hermenêutica. 

 A racionalidade técnico-científica ainda hoje vigente no mundo da vida, pode 
envolver os indivíduos em processos burocráticos e servis, contribuindo ao 
pensamento manipulador. Essa racionalidade unilateral gerou mecanismos de 
controle social se propagando com as mídias, fazendo com que deixe de existir o 
respeito à alteridade e a consideração à pluralidade. Por perceber o  cotidiano de 
uma forma unilateral, considera somente as racionalidades que objetivem o 
domínio científico do mundo da vida. 

 O projeto da modernidade, enfatiza os métodos para a dominação da natureza, a 
fim de se livrar das concepções de homem mítico para um homem que tem o poder 
de escolher o seu destino através do domínio da ciência. Com a hegemonia desta 
razão focada no desenvolvimento tecnológico e no cientificismo, definindo assim 
(PIZZI, 2006): 

essa racionalidade unilateral procura assimilar as questões 
fundamentais da vida e da sociedade, eliminando assim, a 
pluralidade de contextos e a diversidade de pontos de vista, até 
transformar-se em uma única ciência universal (PIZZI,2006:57) 

Inserida nesse contexto da racionalidade instrumental, a formação imersa no seu 
tempo pode operar com propósitos pré-determinados, formatando e ajustando as 
subjetividades para que sejam suscetíveis a dominação. Em busca de repensar a 
ênfase dada a esses propósitos, propomos que a formação se ponha reflexiva à 
algumas dessas características que habitam a sociedade ainda hoje. 

Através de teorias que buscam a reversão deste processo se encontra a Teoria da 
Ação Comunicativa. Atribuindo a opinião pública, a função de legitimar o domínio 
político, por meio de um processo crítico de comunicação sustentado nos princípios 
de um consenso racionalmente motivado, em que há uma orientação que responde 
ao interesse cognitivo por um entendimento recíproco. Com essa compreensão a 
formação constituída no campo cultural do seu tempo poderá promover uma 
interpretação crítica ao mundo da vida dominado pela racionalidade técnico-
científica. 

Tendo em vista as mudanças culturais ocorridas nos últimos tempos tais como a 
mudança da escrita para a imagem se configura uma nova etapa, em que a 
formação pode trabalhar para alfabetizar visualmente o aluno, para que este tenha 
uma reflexão crítica e não aceite passivamente a ideologia que domina.  

Formação de professores no contexto de estetização do mundo da vida: um 
processo de redenção 

A cultura pela imagem que está cada vez mais presente no cotidiano e que toma 
conta do mundo da vida, divulgada pelos diversos meios de comunicação, busca 
sua hegemonia através da racionalidade científica. Com a valorização da imagem, 
surge uma nova realidade que deve ser levada em consideração pelos filósofos e 
educadores atuais: a estetização do mundo da vida, ou seja, o mundo da vida se 
encontra inflado de imagens, sons e principalmente informações e "tudo na 
sociedade de consumo assumiu uma dimensão estética" (JAMESON, 1995: 04), 
quer dizer, que o signo é detentor de uma ideia e nessa sociedade tudo se 
transforma em mercadoria.  



A educação se constituindo em meio a tudo isso trava um novo impasse para a 
formação de professores: como trazer o conhecimento da alta cultura para a 
cultura de massa que já se encontra impregnada de meias verdades sobre todos os 
tipos de informação? Como uma perspectiva a essa indagação, traremos algumas 
concepções estéticas da Escola de Frankfurt, que se contrapõe em alguns pontos, 
mas que surgem como possibilidades de uma redenção da formação a esse 
processo, para que se possa visualizar um novo caminho a educação inserida na 
estetização do cotidiano. 

Podemos refletir sobre a posição otimista de Walter Benjamin sobre o fenômeno da 
desauritização da obra de arte. Inserido nos tempos de homogenização e controle 
ideológico do século XX, se opunha ao movimento nazi-fascista de estetização da 
política. Concebeu a ideia de que os potencias revolucionários da obra de arte 
poderiam tornar-se reais, não apenas na forma de contemplação da arte burguesa. 
No entanto, Benjamin acreditava no potencial de reprodução das técnicas atingindo 
assim não somente a alta cultura, mas principalmente a cultura de massa, que era 
objeto de sua preocupação pela vaga promoção da experiência estética sendo 
assim facilmente manipulada. Ele acreditava na revolução socialista para a 
emancipação do gênero humano, considerava a ideia de politização da arte, como 
um processo de democratização da cultura, como direito de acesso das obras 
artísticas por toda sociedade e, especialmente pelos trabalhadores. Procurava, 
assim, formas de redenção do processo formativo e, ao mesmo tempo, de se opor 
a totalidade coercitiva da racionalidade instrumental. 

Theodor W. Adorno cunha o conceito de Indústria Cultural[1] para denunciar a 
propagação da cultura dita de massa através de veículos como rádio, televisão, 
cinema, músicas, revistas, entre outros, Estes se aliam a publicidade e a sociedade 
capitalista para tornar a população um objeto para obtenção do lucro. Ele mantém 
uma posição contrária a de Benjamin, ao defender que a arte autônoma do 
modernismo ainda tem uma função ímpar, como refúgio ao mundo administrado, 
para abrir a mente humana a experiência sensível. Propõe que a arte seja colocada 
em alturas exotéricas, longe da racionalidade instrumental e da massificação da 
cultura, para que ela não se contamine e perca sua essência se transformando em 
mera reprodução, correndo o risco de colaborar para a semi-formação[2]. 

Para mediar esses pontos de vista e auxiliar na redenção da formação desse 
processo, Habermas, embora não possua uma teoria da arte, fez várias investidas 
nessa área que permitem assinalar uma posição mais reservada neste ponto, ou 
mais comedida do que a de Benjamin - por um lado - e mais avançada ou 
progressista do que as posições defensivas do alto modernismo de Adorno - por 
outro. Sua posição vai em direção a considerar que existe uma semelhança ou 
correspondência entre uma ordem estética complexa autônoma, abstrata e 
racionalizada, fazendo com que a racionalidade comunicativa emerja e torne as 
experiências sensíveis autênticas. 

Para se situar no contexto em que se insere as diferentes formas de ver uma 
cultura que não foi manipulada pelo capitalismo e a que se constitui dele, Jameson 
traz uma reflexão em seu artigo Reificação e Utopia na cultura de massa, 

  

propõe-
nos a repensar a oposição alta cultura x cultura de massa segundo (JAMESON, 
1995): 

de modo que a ênfase valorativa a que ela tradicionalmente deu 
origem - e que, entretanto, o sistema binário de valores utiliza (a 
cultura de massa é popular e portanto mais autêntica que a alta 



cultura; a alta cultura é autônoma e daí totalmente incomparável a 
uma cultura de massa degradada), tendendo a funcionar em algum 
domínio intemporal do juízo estético absoluto seja substituída por 
uma abordagem genuinamente histórica e dialética desses 
fenômenos. Tal aproximação exige-se que leia a alta cultura e a 
cultura de massa como fenômenos objetivamente relacionados e 
dialeticamente interdependentes, como formas gêmeas e 
inseparáveis da fissão da produção estética sob o capitalismo. (p. 06) 

  

A formação que valoriza as manifestações culturais de seu tempo, pode promover 
uma aproximação do elemento sensível em uma concepção contemporânea de 
racionalidade, assim se tornaria possível trilhar novos caminhos em aproximação 
com a arte.  

A partir disso, percebemos que o professor pode se utilizar dos artifícios que 
formam o Mundo da Vida Estetizado, para que este não seja uma ameaça em sua 
formação. Se utilizando da cultura de massa integrada a alta cultura como propõe 
Jameson, poderíamos trazer uma nova dimensão a educação que se forma a partir 
da realidade da sociedade capitalista se fazendo valer de uma análise estética com 
a obra de arte, propondo o efeito sublime que a arte produz: a poderosa fusão 
daquilo que é possível com aquilo que é real e necessário.  

Essa outra forma da razão que abre as portas para uma experiência sensível, atua 
com estranhamento às espectativas geradas licitamente nas fundamentações 
tradicionais, possibilitando uma abertura ao desconhecido, como novo e como 
(ainda) impensado. O potencial do elemento sensível posto em jogo nessa outra 
racionalidade acolhe a estética como possibilidade de uma experiência de 
aprendizado, como preparo a abertura e a consideração da pluralidade, segundo 
(HERMANN, 2004): 

A experiência sensível como possibilidade à formação 

só dando chances à sensibilidade, é possível a alguém perceber que 
as diferenças de culturas e de contextos da vida cotidiana modulam o 
princípio da igualdade e permitem reconhecer e respeitar as 
diferenças (p.364). 

Consequentemente, a integração à sensibilidade na formação pode quebrar com a 
rigidez de fundamentação, fazendo com que a educação estética se constitua como 
importante etapa de incubação para o exercício da racionalidade comunicativa. 

 Até aqui, já pudemos perceber algumas possibilidades de redenção do processo 
formativo no contexto de estetização do mundo da vida, através da ampliação da 
racionalidade discursiva. Pois esta pode incorporar as demandas de uma educação 
estética, a qual abre um pano de fundo para as reivindicações da pluralidade do 
conhecimento, emergente das múltiplas culturas, típicas do pensamento pós-
moderno. Repleto de novas mídias, símbolos e signos da sociedade de consumo. 

Neste sentido, propomos, como abordagem metodológica, uma hermenêutica do 
conceito de estetização do mundo da vida, recuperando as raízes históricas do 
termo de maneira reconstrutiva e crítica, para uma expansão dessa totalidade em 
direção a novos rumos de interpretação sensível. A hermenêutica filosófica irá 
produzir um olhar retrospectivo as instâncias passadas, resgatando elementos 
perdidos no tempo, a fim de produzir efetividade histórica. 



Com a abordagem hermenêutica buscamos reconstituir a trajetória do tema, por 
intermédio da sua compreensão no contexto de entendimento ampliado. Com a 
intenção clara de resgatar a influência ou efeito que exerceu historicamente, 
lançando-se no desafio de produzir sentido por meio de discussões reflexivas e 
críticas, para que estas possam colaborar para uma melhor compreensão à 
formação de um mundo da vida estetizado.  

Percebendo as formas de redenção do processo formativo, considerando a 
racionalidade discursiva que irá proporcionar através dos jogos de linguagem, uma 
nova abordagem ao mundo da vida, dominado pela racionalidade técnico-científica, 
não se opondo a esta forma de razão, mas trazer através da dialogicidade entre as 
diferentes formas de perceber os mundos da vida[3]. 

A formação imersa na realidade de seu tempo, esta tomada pelas inúmeras 
difusões de imagens, sons, cores e informações que constituem o mundo da vida. 
Em meio a isso surgem algumas dificuldades à sua formação - como se constituir 
nessas diferentes transformações que incitam uma estetização do mundo da vida? 
Como já foi dito, se propõe uma redenção a esse processo. O docente, então, irá 
trabalhar para alfabetizar visualmente o aluno se utilizando de teorias estéticas 
apresentadas, desenvolvendo uma visão crítica à essa forma de dominação da 
razão instrumental. 

Considerações Finais 

Através das perspectivas de uma redenção do processo formativo, buscamos 
ampliar as possibilidades de interpretação desta realidade como ferramenta, a isso 
é utilizado a abordagem hermenêutica. Apresentando as teorias estéticas de 
pensadores da Escola de Frankfurt, os quais discutem as diferentes possibilidades 
da transposição da arte da alta cultura para a cultura de massa, essa última que se 
constitui em meio a racionalidade técnico-científica embutida ao progresso 
econômico. 

A partir de uma leitura reflexiva e filosófica da cultura, é possível ao docente 
valorizar o sentido ético e estético da vida, fazendo com que se construa novas 
formas de pensar sua realidade e possibilitar então a redenção do processo 
formativo, estabelecendo e construindo novos valores para a relação social e a 
harmonia entre os homens. Os processos discursivos determinam o sentido 
investigativo da educação neste sentido, proporcionando a compreensão 
intersubjetiva dos fatos sem estabelecer verdades absolutas ou inquestionáveis. 

A educação participante de todos os processos históricos presencia hoje uma virada 
de paradigmas e concepções. Com as perspectivas expostas no trabalho, é possível 
acreditar que a formação possa se libertar dos processos tributários e servis, e 
então ser contribuinte do processo de formação interpretativa e transformadora da 
realidade, libertando os sujeitos da razão produtivista, promovendo as dimensões 
da criatividade e da criticidade para uma educação dentro dos princípios éticos e 
estéticos. Possibilitando um diálogo a respeito do tema nos fundamentos de um 
mundo da vida comum a todos. 

HERMANN, Nadja. 
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[1] A indústria cultural aparece como manifestação da razão objetificadora, 
manipuladora, calculadora, unificante potencializada pelo próprio desenvolvimento 
científico e tecnológico; ou seja o termo indústria cultural aparece pela primeira 
vez, no século XX, justamente para expressar como as forças do mercado moldam 
a cultura das sociedades massificadas. (HERMANN, 2004 p.357)  

[2] Conceito adorniano que pode ser entendido como uma educação hegemônica e 
padronizada que tem a função de estabelecer uma relação com a cultura que prima 
pela reificação do mundo, pois dissolve a dimensão crítica da formação, porque  se 
coloca contra a relação autêntica do sujeito com os elementos originais da cultura. 
Isto é, aqueles elementos que são capazes de despertar a formação crítica e 
emancipadora. 

³ As denominações de mundo da vida apresentam, em Husserl, níveis distintos que, 
por sua vez, compõe um todo, porém com uma multiplicidade de doações ou 
apresentações. Em outras palavras, um entrelaçamento de diversos mundos 
reunidos em um mundo universal para todos. No fundo, as indagações a respeito 
do conceito de Lebenswelt

  

 sugerem uma diversidade de mundos, motivo pelo qual 
se poderia falar não somente de mundo da vida, mas de alguns ou vários 
mundos.(PIZZI, 2006: 71, 72)  


